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Analiza skupień wybranych państw
ze względu na strukturę
wydatków konsumpcyjnych obywateli
– zastosowanie sieci Kohonena
Streszczenie: W artykule zaprezentowano wyniki analizy skupień 86 państw ze względu na
udział różnego typu wydatków konsumpcyjnych obywateli w ich wydatkach konsumpcyjnych ogółem. W badania uwzględniono 12 typów wydatków, takich jak wydatki na: żywność
i napoje bezalkoholowe, utrzymanie domu, odzież i obuwie, transport, wypoczynek i rekreację, alkohol i wyroby tytoniowe, telekomunikację, edukację, zdrowie, usługi hotelowe i catering, artykuły gospodarstwa domowego i usługi dla domu, pozostałe dobra. Do stworzenia
grup wykorzystano sieci Kohonena.
Słowa kluczowe: zachowanie konsumentów, wydatki konsumpcyjne, analiza skupień, sieci
Kohonena (SOM).

1. Wstęp
W artykule zostaną przedstawione wyniki analizy skupień 86 krajów ze względu
na udział różnego typu wydatków konsumpcyjnych w wydatkach konsumpcyjnych
ogółem. Celowo zastosowano zmienne wyrażające udział poszczególnych rodzajów
wydatków, a nie wartość tych wydatków, by sprawdzić, czy kraje bogatsze i biedniejsze znajdą się w różnych skupieniach. Potwierdziłoby to tezę, że struktura wydatków konsumentów jest kształtowana w zależności od ilości posiadanych przez
nich pieniędzy. Badanie pozwoli także odpowiedzieć na pytanie, ze względu na jakie
cechy kraje w poszczególnych skupieniach są podobne, a co różnicuje skupienia
między sobą oraz do jakich skupień należą kraje z wybranych obszarów geograficznych, takich jak: Europa, Azja, Afryka, Ameryka Łacińska.

2. Hierarchia potrzeb według A.H. Maslowa
a wydatki konsumentów
Najbardziej znaną próbą klasyfikacji potrzeb jest hierarchia zaproponowana przez
A.H. Maslowa. Podzielił on potrzeby według stopnia konieczności ich zaspokojenia.
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Zaczynając od najważniejszych (potrzeb pierwszego rzędu), do których należą potrzeby fizjologiczne oraz bezpieczeństwa, a kończąc na potrzebach wyższego rzędu:
przynależności, uznania i samorealizacji. Zgodnie z tą teorią zaspokajanie potrzeb
podlega pewnym prawidłowościom – te znajdujące się wyżej w hierarchii mogą
być zaspokojone dopiero po zaspokojeniu potrzeb niższego rzędu. Dzieje się tak,
ponieważ im wyższe miejsce w hierarchii zajmuje dana potrzeba, tym mniejsze ma
znaczenie dla biologicznego przetrwania, a więc tym bardziej może być opóźnione
jej zaspokojenie. Jednak nie jest konieczne całkowite zaspokojenie potrzeb podstawowych, by zaczęły się pojawiać potrzeby wyższego rzędu [Rudnicki 2000]. Dlatego konsument, który zaspokoi swoje podstawowe potrzeby tylko na określonym
poziomie (nie w pełni), już zacznie odczuwać chęć zaspokojenia potrzeb wyższego
rzędu.
Sposób zaspokajania potrzeb przez rozmaitych konsumentów może się nieco
różnić. Wpływa na to wiele czynników, takich jak: cechy charakteru danej osoby,
poziom jej wykształcenia, przynależność do grup społecznych, tradycja i kultura
na danym obszarze [Rudnicki 2000]. Istnieją rozmaite ograniczenia utrudniające
możliwość zaspokajania potrzeb. Są to np.: bariery cenowe, podażowe (brak towaru
na rynku), administracyjno-prawne (zakaz sprzedaży i konsumpcji pewnych dóbr),
społeczne i religijne (zakaz spożywania niektórych rodzajów żywności i używek
– wieprzowiny u żydów, alkoholu u islamistów). Wymienione ograniczenia mogą
występować w poszczególnych krajach i społeczeństwach z różną siłą [Gajewski
1997]. Warto zauważyć, że do zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu są wymagane
lepsze warunki zewnętrzne: ekonomiczne, społeczne, polityczne.
Na podstawie teorii A.H. Maslowa można więc spodziewać się, że przeprowadzając badanie dotyczące wydatków konsumpcyjnych, konsumenci biedniejszych
państw będą mieli inną strukturę wydatków niż z krajów bogatszych. W pierwszej
kolejności będą oni zaspokajać potrzeby niższego rzędu, jak np. zaspokojenie głodu, zapewnienie dachu nad głową, ubrania, a dopiero później, o ile ich budżet im
na to pozwoli, będą wydawać swoje pieniądze na potrzeby wyższego rzędu. Jednak
ze względu na różnego typu czynniki pozadochodowe wpływające na to zjawisko
możliwe jest wystąpienie pewnych drobnych rozbieżności w sposobie zaspokajania
potrzeb obywateli krajów o podobnym stopniu zamożności.

3. Dane wykorzystane do badania
Do analizy zostały wykorzystane dane z bazy GMID (Global Market Information
Database) firmy Euromonitor, która pozyskała je z narodowych urzędów statystycznych, Eurostatu i OECD. W badaniu poddano analizie 86 krajów, takich jak: Kanada, USA, Australia, Nowa Zelandia, 13 państw z Ameryki Łacińskiej, 35 z Europy,
26 krajów azjatyckich (w tym 8 z Bliskiego Wschodu) oraz 8 afrykańskich. Różne rodzaje wydatków konsumpcyjnych tych państw wyrażone w dol. per capita za
2010 r. zostały przekształcone tak, by wyrażały udział poszczególnych rodzajów
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wydatków konsumentów w ich wydatkach konsumpcyjnych ogółem. Rodzaje analizowanych wydatków:
X1 – wydatki na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe,
X2 – wydatki na odzież i obuwie,
X3 – wydatki na telekomunikację i usługi pocztowe,
X4 – wydatki na edukację (nie zawiera wydatków na: książki, artykuły biurowe,
koszty dojazdu itp.),
X5 – wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe,
X6 – wydatki na zdrowie (usługi medyczne, leki, sprzęt medyczny),
X7 – wydatki na usługi hotelowe i catering,
X8 – wydatki na artykuły gospodarstwa domowego (jak np. sprzęt AGD, meble,
dywany, wyposażenie kuchni, narzędzia) i usługi dla domu (np. sprzątanie, opieka
nad dziećmi),
X9 – wydatki na utrzymanie domu (czynsz, konserwacja i naprawy, prąd, gaz,
woda),
X10 – wydatki na wypoczynek i rekreację (tu także: wydatki związane z utrzymaniem ogrodu i zwierząt domowych, wydatki na książki, prasę, artykuły biurowe,
sprzęt audiowizualny i fotograficzny),
X11 – wydatki na transport,
X12 – wydatki na pozostałe dobra i usługi (związane z pielęgnacją ciała: kosmetyki, usługi fryzjerskie itp.; biżuteria, usługi finansowe, wydatki na ubezpieczenie,
inne).

4. Opis badania i wyniki
Do badania zastosowano program Statistica wersja 9.0. Utworzono sieć Kohonena o architekturze 1×3. Do nauczenia sieci wykorzystano zbiór o liczebności 70%
zbioru wyjściowego oraz zdecydowano się na następujące parametry: 1000 iteracji,
szybkość uczenia: początek 0,1, koniec 0,02, sąsiedztwo: początek 2, koniec 0.
Trzy skupienia zawierały: 34 kraje (I skupienie), 21 krajów (II skupienie)
i 31 krajów (III skupienie). Tabela 1 przedstawia zestawienie wszystkich analizowanych krajów w trzech skupieniach posortowanych malejąco według sumy wydatków
konsumpcyjnych poszczególnych państw per capita za 2010 r. wyrażonej w dol. Na
podstawie tab. 1 można stwierdzić, że w pierwszej grupie są głównie kraje najbogatsze (o największych wydatkach konsumpcyjnych na osobę), w drugiej w większości
średniozamożne, a w trzeciej znajdują się prawie wszystkie najbiedniejsze analizowane państwa.
Struktura wydatków konsumpcyjnych większości krajów pierwszego skupienia
charakteryzuje się największym udziałem wydatków na opłaty związane z utrzymaniem domu (prąd, gaz, czynsz, woda), który wynosi średnio 21% wydatków konsumpcyjnych, oraz najmniejszym udziałem wydatków na edukację (1%). Spośród
wszystkich grup kraje z I skupienia mają największy udział wydatków na rekreację
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i wypoczynek (ponad 9%), utrzymanie domu (21%), pozostałe dobra i usługi (prawie 11%), hotele i catering (blisko 8%) oraz alkohol i wyroby tytoniowe (4%). Najmniejszy zaś – na żywność i napoje bezalkoholowe (14%) oraz edukację (1%). Niski
udział wydatków obywateli na edukację w wydatkach konsumpcyjnych związany
jest z funkcjonowaniem w większości najzamożniejszych krajów systemu edukacji
finansowanego z budżetu państwa. Mimo że I grupa zawiera głównie państwa najbogatsze, to w jej strukturze znalazły się dość biedne kraje, jak Argentyna i Tajlandia,
które zostały tu przydzielone ze względu na bardzo niski udział wydatków na edukację (1 i 0,8%), a wysoki na wypoczynek i rekreację (9 i 7%) oraz hotele i catering
(7,5 i 7%).
Tabela 1. Zestawienie wszystkich analizowanych krajów w trzech skupieniach

Źródło : opracowanie własne.

Większość obywateli państw drugiej grupy przeznacza najwięcej swoich pieniędzy na żywność i napoje bezalkoholowe (21%) oraz na utrzymanie domu (prawie
19%), najmniej zaś na alkohol i wyroby tytoniowe (2%). W porównaniu z innymi
skupieniami państwa drugiej grupy mają najwyższy udział wydatków na edukację
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(4,7%) oraz na telekomunikację i usługi pocztowe (5%), a najniższy na alkohol
i wyroby tytoniowe (2%). Drugie skupienie zawiera głównie kraje średniozamożne, wyjątkiem są tutaj Zjednoczone Emiraty Arabskie, Izrael, Katar, Tajwan, Korea
Południowa. Zjednoczone Emiraty Arabskie znalazły się w tej grupie głównie ze
względu na bardzo niski udział wydatków na alkohol i wyroby tytoniowe (0, 2%)
oraz wypoczynek i rekreację (2%), niewielki na hotele i catering (4,8%), a wysoki na
telekomunikację i usługi pocztowe (7%). Izrael, Katar, Tajwan i Korea Południowa
mają zbyt wysoki udział wydatków na edukację (odpowiednio 6,5, 7, 6,6 i 6,3%), by
znaleźć się w I skupieniu, oraz zbyt mały na alkohol i wyroby tytoniowe (1,6, 0,2,
1,9, 2,5%). Tak więc mimo że niektóre państwa należą do krajów najzamożniejszych,
ich struktura wydatków różni się od struktury wydatków krajów I skupienia. Dzieje
się tak, ponieważ na sposób wydatkowania pieniędzy wpływają nie tylko dochody
konsumentów, ale także wiele innych czynników, jak polityka państwa (bezpłatny
system edukacji) czy czynniki religijne (np. niskie spożycie alkoholu w krajach muzułmańskich).
Struktura wydatków konsumpcyjnych większości krajów trzeciej grupy charakteryzuje się największym udziałem wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe (średnio aż 35%, ale są państwa z udziałem nawet powyżej 45%, np. Kamerun
i Azerbejdżan). W porównaniu z pozostałymi ta grupa ma najniższy udział wydatków na: wypoczynek i rekreację (3%); hotele i catering (prawie 4%); transport (9%);
inne dobra i usługi (6%) oraz na utrzymanie domu (16%), a najwyższy na żywność
i napoje bezalkoholowe oraz odzież i obuwie (6,6%). W przypadku Kuwejtu trudno
jest wskazać jedną główną przyczynę zaklasyfikowania tego kraju do III skupienia.
Występuje za to wiele mniejszych, do których należą: niski udział wydatków w porównaniu z krajami ze skupienia I i II na: hotele i catering (2,7%), inne dobra i usługi (6,7%), transport (8%), wypoczynek i rekreację (4%), a zbyt wysoki na odzież
i obuwie (8,8%). Ponadto wystąpił zbyt duży udział wydatków na edukację (3%)
i telekomunikację (4,5%) w porównaniu z I skupieniem, a zbyt mały, by Kuwejt
został przydzielony do skupienia II.
Tabela 2 obrazuje, do której grupy trafiły państwa poszczególnych obszarów
geograficznych.
Pierwsza grupa to w większości kraje europejskie, bogatsze kraje Azji oraz
wspomniane wcześniej wyjątki Tajlandia i Argentyna. Nieujęte w tabeli kraje, takie
jak: USA, Kanada, Australia i Nowa Zelandia, również znalazły się w I skupieniu.
Prawie 50% krajów drugiej grupy pochodzi z Ameryki Łacińskiej, 8 z Azji (głównie
z Bliskiego Wschodu), 2 z Europy (Turcja i Bułgaria) i 1 z Afryki (najbogatszy afrykański kraj – RPA). Trzecie skupienie zawiera prawie wszystkie analizowane afrykańskie państwa, większość azjatyckich, 2 z Ameryki Łacińskiej oraz – co mogłoby
dziwić – aż 8 europejskich. Związane jest to z bardzo dużym udziałem wydatków na
żywność i napoje bezalkoholowe w tych krajach (na Ukrainie i Białorusi wynosi on
aż 42%, w Rosji, Macedonii, Rumunii ok. 30%), a dość niskim na utrzymanie domu
(na Ukrainie tylko 9%).
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Tabela 2. Kraje poszczególnych obszarów geograficznych a numer skupienia
Numer skupienia

Obszar
geograficzny

I

II

III

Europa

25

2 (Turcja, Bułgaria)

8 (Rosja, Czarnogóra,
Ukraina, Bośnia
i Hercegowina, Macedonia,
Rumunia, Serbia, Białoruś)

Azja

4 (Japonia,
Hongkong,
Singapur,
Tajlandia)

8 (Zjednoczone Emiraty
Arabskie, Katar, Izrael,
Tajwan, Korea Południowa,
Bahrajn, Malezja, Chiny)

14

Ameryka Łacińska 1 (Argentyna)

10

2 (Chile, Gwatemala)

Afryka

1 (RPA)

7 (Tunezja, Egipt, Maroko,
Algieria, Kamerun, Nigeria,
Kenia)

0

Źródło: opracowanie własne.
Tabela 3. Średni udział poszczególnych wydatków w powstałych skupieniach

Źródło: opracowanie własne.

Średni udział wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe w ogólnych wydatkach konsumpcyjnych zmniejsza się w zależności od zamożności konsumentów
(tab. 3). W I skupieniu (gdzie występują w większości najbogatsze kraje) jest najmniejszy, a w III skupieniu (w większości najbiedniejsze kraje) zwiększa się aż do
35%. Odwrotną wyraźną zależność można zaobserwować w przypadku wydatków
na utrzymanie domu oraz wypoczynek i rekreację. Tam udział wydatków wzrasta
wraz z zamożnością grupy państw.
W III skupieniu struktura wydatków jest najbardziej nierównomiernie rozłożona
(charakteryzuje się największą wariancją). Konsumenci biedniejszych krajów przeznaczają średnio aż 34,6% swoich wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe,
16% na utrzymanie domu oraz 6,6% na odzież i obuwie, a więc na zaspokojenie tylko swoich potrzeb niższego rzędu przeznaczają aż 57,2% wydatków. W II skupieniu
jest to 44,6%, a w I skupieniu 40%. Odwrotna sytuacja występuje w przypadku zaspokajania potrzeb wyższego rzędu (wydatki na usługi hotelowe i catering, wydatki
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na wypoczynek i rekreację, wydatki na pozostałe dobra i usługi). Tutaj to obywatele
krajów I skupienia wydają stosunkowo najwięcej swoich pieniędzy (prawie 28%)
w porównaniu z innymi skupieniami (II skupienie – ponad 20%, a III skupienie tylko
13%).

5. Podsumowanie
W badaniu wykorzystano dane dotyczące udziału poszczególnych rodzajów wydatków (a więc nie określono ich wartości), a mimo to powstały skupienia zawierające:
przeważnie kraje bogate (I skupienie), w większości średniozamożne (II skupienie)
oraz głównie biedniejsze (III skupienie). Mogłoby to oznaczać, że konsumenci posiadający porównywalną ilość środków pieniężnych mają podobną do siebie strukturę wydatków konsumpcyjnych. Jednak nie można tego jednoznacznie stwierdzić ze
względu na pojawienie się w wynikach badania wyjątków (np. Zjednoczone Emiraty
Arabskie, Katar, Argentyna, Tajlandia, Kuwejt). Występujące wyjątki potwierdziły
natomiast tezę, że na strukturę wydatków nie wpływają jedynie czynniki dochodowe, ale ważne są również inne, np. polityka państwa czy szczególnie istotne wśród
krajów muzułmańskich czynniki społeczne i religijne.
Potwierdziła się także teoria A.H. Maslowa, że w pierwszej kolejności konsumenci zaspokajają potrzeby niższego rzędu, jak np. zaspokojenie głodu, zapewnienie
dachu nad głową, ubrania, a dopiero później wydatkują swoje pieniądze na potrzeby
wyższego rzędu. Dlatego najbiedniejsze kraje trzeciego skupienia przeznaczają na
zaspokojenie potrzeb niższego rzędu najwięcej swoich wydatków, bo aż ponad 57%,
a obywatele najbogatszych państw przeznaczają najwięcej w stosunku do krajów
z innych skupień na potrzeby wyższego rzędu.
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Cluster analysis of selected countries due
to the structure of their citizens’ consumer
expenditures – the use of Kohonen networks
Summary: The article presents the results of cluster analysis of 86 countries due to the ratio of various types of citizens’ consumer expenditures in their total consumer expenditures.
The study included 12 types of expenditures such as expenditure on: food and non-alcoholic
beverages, housing, clothing and footwear, transport, leisure and recreation, alcoholic beverages and tobacco, communication, education, health goods and medical services, hotels and
catering, household goods and services, miscellaneous goods and services. Kohonen network
was used to create the clusters.
Keywords: consumer behavior, consumer expenditures, cluster analysis, Kohonen networks
(SOM).
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